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FORFARANDE . ANORDNTNG OCH PRODUCT FOR

INFORMATIONSHANTERING

5 UFPFINNINGENS OMrADE

Fdreliggande uppfinning hSnfdr sig till omr&det

hantering och kornmunikation av information.

UPPFINNINGENS BAKGRUND

Information medtecknas och ffirmedlas ofta med penna

10 och papper. S&dan papperebunden information &r dock sv&r

att effektivt hantera och kotnmunicera

,

Datorer anvands alltmer f6r bantering och

kornmunikation av information. Informationen inmatas med

ett tangentbord och lagrae i datorns minne, tex p& en

15 hdrddisk. Jnmatningen av informationen med tangentbord &r

dock langsam och det ar latt att skriva fel- Visserligen

finns manga hj&lpprogram, sisom avstavningsprogram , for

att underlatta inmatningen. Det ar heller inte s&rskilt

lampligt att lasa stora textm&ngder pi en datorsJcarm. N&r

2 0 emellertid infox-mationen finns i datorn, &r det latt att

kommunicera den till andra, tex sSsom ett e-mail eller

SMS via en internetanalutning eller som ett fax via ett

faxmodem.

I patentansokan PCT/SEOO/01895, inl§mnad av

25 sokanden, beskrivs ett system d&r en penna och ett papper

anvands for att nedteckna information pa traditionellt

s&tt, varvid samtidigt bildae en digital graf beetdende

av flera sp&r eller linjer av pennans rorelse 6ver

pappret, vilken graf kan overfdras till en dator. Ett

30 sadant system kombinerar fordelen med hanteringen av

penna och papper, som m&nga anvandare &r van vid, med

datorne overlagsna form&ga till kornmunikation och lagring

av information- Pappret ar fdrsett med ett kodm6nster,

tex bestaende av punkter eller markeringar. Pennan har en
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optisk sensor, som registrerar kodmdnstret och med en

matematisk algoritm beraknar pennanc position pa

kodmOnstret

.

Den vanliga traditionella pennan blir p4 detta

5 s^ttet ett utm£rkt inmatningsdon till datom och datorn

kan anvSndas f6r att lagra informationen istallet for att

s&tta in pappret i en parm. Vidare kan informationen latt

kommuniceras medelst datorn. Nackdelen med

irimatningsmetoden §r att informationen &r grafisk och

10 inte i teckenformat, sasom datorn &r anpassad till-

Emellertid innehSller den information som ing&r i

grafen ytterligare information som kan anv&ridas fdr olika

&ndam&l *

1) Informationen innehAller en bild, s4som figurer

IS eller linjer med ett inbordes sammanhang, som kan tolkas

av m&nniskan, tex bokst&ver, en symbol, en figuz- eller

ritning. Detta ar det egentliga meddelandet som

nedtecknas och som anvandaren vill hantera pk ett eller

annat satt, tex arkivera eller s&nda till en mottagare.

20 Derma information kallas nedan meddelandeinformation och

lagras i n&got grafiskt format, tex ett vektorformat

eller som en samling pixlar.

2) Den del av meddelandeinformationen som best&r av

bokstaver (handskrivna) kan utsSttas fdr efterbehandling

25 i form av OCR-tolkning (optical character recognition)

eller ICR-tolkning (intelligent character recognition)

for omvandling till ett teckenformat , som kan anv&ndas av

datorn, exempelvis for sdknings&ndam&l eller

katalogisering. Aven symboler kan tolkas, tex stenografi-

3 0 symboler eller ikoner, som anvandaren f6rdefinierar har

en s&rskild betydelse. Derma information kallas nedan

teckeninformation

.

3) Informationen kan vidare innehAlla en

identifiering av vilken penna som anv&ndes fdr att

35 nedteckna informationen. Pennans ident ifiering kallas

nedan for pen- ID;

4) Slutligen innehAller grafen information om var pa
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ytan som grafen nedtecknades, sk absolut

positionsinformation.

Foreliggande uppfinning avser att utveckla ett antal

tjanster eller mojligheter sarskilt baserade p4

5 positionsinformationen i punkt 4) ovan.

Det f inns tidigare kanda system for att erh&lla

absolut posit ions information, se exempelvis us 5,852,434.

Dessa tidigare kanda system beskriver dock endast

anv&ndningen av s&dan information f6r att bilda

10 meddelandeinformation, dvs grupp 1) ovan.

Infortnationen kan behandlas p& olika st&llen i

systemet. Pennan innehiller s&ledes en bildsensor samt en

processor med tillhSrande minne och ett batteri- Vidare

finns en kommunikationsenhet , s&som en sladd for koppling

!5 till en dator eller en IR-Iank eller korth&lls radiolank

f6r kotnmunkation med datorn. Det finns ocksS en

trycksensor, som registrerar om penspetsen bef inner sig i

beroring med ett underlag. Trycksensorn kan ocksi avkSnna

det tryck med vilket penspetsen anpressas mot underlaget

.

2 0 Aven om det ar mojligt att overfora informationen

fr&n pennan till en extern dator i form av den videobild

som sensorn avbildar och all datorbehandling sedan sker i

datorn, fdredrages att pennan f6rses med en processor och

viss bildbehandling. SAledes innehaller pennan en

2 5 processor eller logik, som behandlar den erhallna

videobilden och ber&knar markeringarnas positioner p4

sensoms avbildning av papprets yta. Denna bildbehandling

inbegriper justering for perspektiveffekter uppkomna

genom rotation och lutning av pennan relativt pappret,

: 3 0 samt kompensering for olika 1jusforh&llanden.

.L* Foretradesvis inbegriper pennan ocksSi ett datorprogram

som med hjalp av algoritmer berSknar pennans x-y-

koordinater. Darmed mojligdres att pennan kan utfdra

olika funktioner i beroende av koordinatemas vSrden,

• 35 s&som f6rklaras mer i detalj nedan-

Informationen lagras s&ledes fdrst i pennans minne,

"

i form av en koordinatf61 jd, som enkelt kan omvandlas
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till vektorer. Denna meddelandeinformation i veJctorforra

lean overforas till en dator, som med ett program ritar

upp en graf p& datoms sk&rm. Meddelandeinformationen kan

likav&l sandas till en printer for direkt utskrift eller

5 till en "dum display", som endast har en funktion att

upprita grafen pA en sk&rm, tex en TV-sk&rm. Tolkning av

meddelandeinformationen till teckenformat kan ske

antingen i pennan eller i datorn.

Meddelandeinformation kan dnskas kommuniceras med en

10 mottagare, tex i form av ett fax eller ett e-mail. DSrvid

kan pennan samverka med en mobiltelefon, via sladd, IR

eller radiolSnk. Mobiltelefonen fungerar huvudsakligen

som "modem" f6r att vidareianka meddelandeinformationen

till ett telefaxnummer, eller till Internet via

15 uppringning av en modempol hos en Internetoperat6r .
I

detta fallet erfordras i viesa fall att en del av

meddelandeinformationen teckentolkas, fdretr&desvis i

pennan, och anv&nds s&som telefonnuromer eller IP-adress

for kommunkation via internet. Alternative kan en

20 adressfunktion i mobiltelefonen anv&ndae.

Givetvis kan datorn likavSl fungera som "modem" och

da kan teckentolkningen ske i datorn, som ofta kan ha

battre processorf6rm&ga an vad som finns distribuerat i

pennan

.

25 I visaa fall kan kommunikationen via Internet f6rst

ske till en server pi en i pennan (eller mobiltelefonen)

fSrprogrammerad IP-adress, d&r teckentolkning kan ske.

Andamilet med fdreliggande uppfinning &r eAledes att

anv&nda den absoluta positionsinformationen som erhSlls i

: 3 0 ett system s&som det som beskrivits ovan for att

' ' ' mojliggora enkel hantering av information.

:
;"; I ett system enligt uppfinningen anvands ett

•] kodmonster som av pennan tolkas sisom koordinater (x,y)

pA en yta. Genom att sensorn ank&nner punkter eller

3 5 markeringar som befinner sig inom en delyta, som

innehAller 6*6 punkter och varje punkt kan koda 4 olika
:

varden, tex koordinaterna (0,0); (1,0); (0,1) och (1,1)
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erhalls 4~36 mc-jliga koordinater, vilket ar ett mycket

stort tal. Om varje punkt motsvarar en yta av 0,3*0,3

mm2
, blir ytan ca 1,5 * 10~15 m2

.

Positionskoden spanner upp en total yta, som ar

5 beroende av mdnsLret och dess egenskaper. Derma totala

yta kan indelas i regioner, som i sin tur kan underdelas

i areor, som i sin tur kan underindelae i delareor, nedan

kallade atoraer. Genom att bestamma vilken region, area

reSpektiva atom som perman avkanner kan

10 meddelandeinfonnationen hanteras pa olika satt.

SAMMANFATTNING AV UPPFINNINGEN

Saledes avser fdreliggande uppfiinning ett f6rfarande

och en anordning for hantering av information baserat pa

15 anvandning av ett absolutpositionskodningsmSnster,

bestaende av pa en cller flera produkter belagna

markeringar. Markeringarnas koordinater definierar en

imaginar yta, som bestir av samtliga markeringar som

absolutpositionskodningsmonstret har kapacitet att koda.

20 Den imaginara ytan ar indelad i atminstone tva regioner

dar koordinaterna fran regionerna ar separerbara fran

varandra. Informationen alstras genom att £6ra en

sensoranordning fiver markeringarna pa produkten och

avlasa de absoluta koordinaterna for sensoranordningens

25 position, Enligt uppfinningen resulterar koordinater fran

en fdrsta region i en funktion hos sensoranordningen,

sasom en sandfunktion, och bildar koordinater fran en

andra region meddelandeinformation. Funktionen kan vara

endera av funktionerna att lagra information/ att skicka

3 0 information och att konvertera information.

Lampligen utg6r funktionen en sandfunktion, varvid

sensoranordningen sander koordinater fran en sandarea hos

ovannamnda f6rsta region till en databasanordning ,
som

tillordnar en sarskild sandadress till sandarean, vilken

3 5 anvands for att sanda meddelandeinformation till en

mottagare. Pa detta satt kan sandarean tillordnas vissa

anvandare, som far tillgang till de funktioner som
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uppf inniligen kan genorafora.

vidare ar det lampligt att sandadressen kommuniceras

till sensoranordningen, som s&nder en begaran till en

datoranordning definierad av sandadressen att starta ett

5 program i nSmnda datoranordning. Pi detta satt behover

den databasanordningen endast hilla reda pa sandadressen,

medan ovriga funktioner definieras och genomffirs av

datoranordningen, som kan vara en persondator ellex en

server i ett lokalt natverk eller p4 Internet.

10 SAledes analyserar programmet koordinaterna i den

andra regionen och sander en begaran till

sensoranordningen att 6verf6ra meddelandeinformationen,

varvid programmet alstrar ett meddelande i beroende av

denna information. Programmet kan alstrar ett e-mail, som

15 sands till en mottagare eller et SMS. Darvid kan e-mail-

adress inga i meddelandeinformationen. Alternative kan

programmet alstrar en funktion f&r utfdrande av en

tjinst, sisom kdp av en vara, 6vers4ndning av en broschyr

eller liknande elektronisk handel.

20 Ytterligare aspekter av uppfinningen definieras

narraare i nedanst&ende patentkrav.

Andra andamfil, sardrag och fdrdelar med uppfinningen

framgir av nedanstiende detaljerade beskrivning av

uppfinningen under hanvisning till utforingsformer av

25 uppfinningen som visas pi ritningarna.

KORTFATTAD BESKRIVNING AV RITNINGARNA

Figur 1 Sr ett schematiskt diagram, som visar en

f6rsta imaginar yta med olika omraden som &r dedicerade

30 f6r olika &ndam41,

Pigur 2 &r ett schematiskt diagram, som visar en

andra imagin&r yta med olika omriden som ar dedicerade

for olika andamil

.

Figur 3 ftr ett schematiskt diagram, som visar ett

35 exempel p£ genererandet av ett kommando.

Figur 4 &r ett schematiskt diagram, som visar ett

exempel pi en generell utforingsform d£r utbyte av
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information utfors mellan enheter i ett

informationshanteringssystem.

Figur 5 £r ett schematiskt diagram, som visar ett

exempel pa en utforingsform dar utbyte av information i

5 form av grafisk E-post utfors mellan enheter i ett

informationshanteringssystem.

Figur 6 ar ett schematiskt diagram, som visar ett

exempel p4 en utfSringsform d&r utbyte av information i

form av anteckningar utfdrs mellan enheter i ett

10 informationehanteringssystem-

Pigur 7 Sr ett schematiskt diagram, som visar ett

exempel p& en andra utforingsform d&r utbyte av

information i form av anteckningar utfSrs mellan enheter

i ett informationshanteringssystem.

15 Kigur 8 Sr ett schematiskt diagram, som visar ett

exempel p& en utforingsform d&r utbyte av information i

form av en E-handelsbestallning utfors mellan enheter i

ett informationshanteringssystem.

Figur 9 ar ett schematiskt diagram, som visar ett

20 exempel p& en andra utforingsform d&r utbyte av

information i form av en E-handelsbestalining utf&rs

mellan enheter i ett informationshanteringssystem-

DETALJERAD BESKRIVNING AV UTFORINGSFORMER AV UPPFINNINGEN

25 inledningsvis, med hanvisning till figurerna 1-3,

kommer generella principer for ett

informationshanteringssystem enligt uppfinningen att

beskrivas. Darefter, i samband med figurerna 4-9, kommer

mer specif ika utf6ringsformer att diskuteras.

3 0 I figur 1 visas schematiskt en imagin&r yta 101 som

utg6rs av eller spanns upp av alia de punkter vara

absoluta koordinater ett absolutpositionskodningsmdnster

kan koda- Koordinaterna ges l£mpligen i form av x-y-

koordinater beraknade av en ritanordning eller penna, som

3 5 anvands enligt uppfinningen-

Pa den imaginara ytan ar fyra olika

koordinatomriden, eller regioner, 102-105 definierade.
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Regionerna Sr olika stora och har olika form. De ligger

pa varierande avstand ifrin varandra och ar icke-

overlappande. Fdrh&llandet mellan deras storlek och den

imaginara ytans 101 storlek kan vara ett belt annat an

5 det visade.

De olika regionerna ar dedicerade f6r olika

funktioner- I detta exempel ar den fdrsta regionen 102

dedicerad f6r registrering av anteckningar i ett

anteckningsblock, den andra regionen 103 ar dedicerad f6r

10 kalenderinformation, dvs information som skall lagras

associerad med en viss tid eller tidsintervall, den

tredje regionen 104 £r dedicerad for registrering av

handskriven information som alltid skall skickas till en

fSrutbestamd serverenhet pa Internet f6r OCR-tolkning och

15 den fjarde regionen 105 ar dedicerad for en specifik

funktion, sasom en s&ndfvnktion.

Anvandningen av regionerna komtner att beskrivas

narmare nedan

-

I ett verkligt informationshanteringssystem kan

20 antalet dedicerade regioner naturligtvis vara mycket

storre, vilket kommer att exemplifieras i satnband med

beskrivningen av figur 2

.

Uppgifter om den imaginara ytans utstrackning och

placeringen och utstrackningen av de olika regionerna som

25 har dedicerats f6r olika informationshanterings&ndamal

eller olika funktioner som skall utfdras med avseende pa

information som hanteras i systemet, firms lagrade, helt

eller delvis, i ett eller flera datorsystem som

fdretradesvis &r en aktiv del av informationshanterings-

30 systemet, sasom kommer att beskrivas n&rmare nedan.

Informationshanteringssystemet bygger sasom framg&tt

ovan pa anvandaing av ett

absolutpositionskodningsm6nster- Detta m6nster kan vara

uppbyggt pa olika satt, men f6r att

35 absolutpositionskodningsmonstret skall Jcunna anvandas f6r

att regietrera information med h6g upplosning och vidare

anvandas i ett system som medger en mycket varierad
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behandling av informationen b6r dock monstret vara sS

utformat att det kan koda koordinatema f6r ett mycket

etort antal punkter. Vidare bor absolutpositions-

kodningsm6nstret kodas grafiskt pa ett satt sa att det

5 inte ar st&rande pa den yta, som det ar anbringat pa.

Slutligen maste det vara enkelt att detektera sa att

koordinatema kan bestammas med hog tillforlitlighet

.

Ett absolutpositionskodningsmonster som uppfyller

ovannamnda krav beskrivs i patentansokan PCT/SE00/0189S

,

10 som inlamnades den 2 oktober 2000 och ar 6verlaten till

s&kanden

.

Absolutpositionskodningsmonstret kan appliceras p4

alia tankbara produkter pa vilka information skall

registreras genom koordinatregistrering. Produkterna kan

15 vara av olika material, papper, plast, osv.

Abeolutpositions-kodningsmonstret kan aven integrcras i

eller anbringas pi en datorskarm. Larapligen anbringas

m6nstret pa papper, som nedan benamns «digitalt papper"

-

En utfdringsform av en digital penna som kan

20 anvandas for att registrera information i

informationshanteringssystemet enligt uppfinningen visas

och beskrivs exempelvis i ovannamnda PCT/SE00/01895

.

Pennan kan med fSrdel innehalla information som gor

de mojligt for den att skilja pa information, som skall

25 lagras i pennan, som skall dverforas till anvandarens

persondator, som skall skickas till ett faxtelefonnummer

via ett modem eller som skall skickas ivag till en server

pa en forutbestamd IP-adress. Narmare bestamt kan saeom

framgatt ovan en region pa den imaginara ytan vara

: 3 0 dedicerad f6r att information som registreras med hjalp

:
:": av cn delmangd av absolutpositionskodningsmonstret som

: :*: motsvarar denna region och som da alltsa representeras av

koordinater f6r punkter som ligger inom detta omrade

alltid skall skickas till namnda IP-adress £6r vidare

"
• - 35 behandling

.

Pennan eller servem kan, men behfiver alltsa inte,
*'

::;

:

ha kannedom om vad alia olika regioner pa den imaginara
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ytan ar dedicerade fdr. I sjfilva verket behdver ingen

enskild enhet i systemet ha denna k&nnedotn, utan den kan
vara distribuerad over ett antal olika enheter. Dock bor

det f6r administrering av systemet finnas samlad kannedom

5 om vilka regioner som redan ar dedicerade och vilka

regloner som ar lediga. Information om den exakta

anv&ndningen av en speciell region eller area kan dock

finnas enbart hos den som f6r tillf&llet har ensamratt

att anvfinda regionen eller arean. Naturligtvis kan, som

10 ett alternative all information vara samlad i en enhet •

Det ar vidare en grundlSggande tanke med

fdreliggande informationshanteringssystern att endast

enklare, mindre tidskravande och minneskr&vande

behandling av den registrerade informationen skall ske i

15 pennan. Mera komplicerad behandling kan ske i en dator,

med vilken pennan kommunicerar och i vilken programvara

f6r behandling av information fran pennan &r installerad

och/eller i en server som kan innehalla mycket kraftfull

programvara for, bland annat, teckenigenkanning (OCR) ,

20 stSrre mangd minne, t ex for databasuppgifter, och

snabbare processorer f6r mer avancerad behandling av

informationen

.

Denna fSrdelning av behandlingen gdr det mojligt att

tillverka pennor till en relativt sett lag kostnad.

25 Vidare kan nya applikationer tillforas i informations

-

hanteringssystemet utan att existerande pennor behdver

uppgraderas. Altemativt kan anvSndaren uppdatera sin

penna med jamna me11anrum sa att den far uppgifter om nya
;" dedicerade regioner och om hur information som relateras
: 3 0 till dessa regioner skall behandlas.

:.
: I det foljande skall informationshanteringssystemet

|
: illustreras genom ett antal tillampningsexempel

.

-: Inledningsvis sker detta med hanvisning till en

regionindelning enligt figur 1, foljt av ett mer komplext

35 exempel med hanvisning till figur 2 och 3.

" UtfSringsformer dar utbyte av information sker

mellan enheter i ett uppfinningsenligt system illustreras
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sedan i samband med figurerna 4-9.

Till&mpningaroa i ett informationBhanteringssystem

enligt fSreliggande uppfinning kan delas in i tre grupper

eller typer: 1) Tillampningar med analog insignal och

5 digital utsignal; 2) Kommunikationstillampningar och 3)

Tjanstetillampningar

.

Tillampningar tillhSrande den fSrsta gruppen

anvander den digitala pennan och skrivytan med

absolutpositionskodningsmonster i huvudsak for inmatning

10 av information till en dator, en PDA eller en

mobiltelefon. Denna typ av tillampning kan genomforas med

andra typer av pennor an de aom anvands enligt

foreliggande uppfinning och som anvander relativ

positionsbestamning, sisom pennor ffirsedda med

15 accelerometer for bestamning av rSrelsen.

En produkt med en skrivyta, exempelvis ett

anteckningablock, kan pa sjalva skrivytan vara f6rsedd

med absolutpoBitionskodningsmonster hamtat fran en fSrsta

region, varvid detta mdnster kodar koordinater for

20 punkter inom en region, exempelvis regionen 102 i figur

1. som ar dedicerat f6r anteckningar . Produkten kan

vidare vara f6rsedd med en ruta, som har beteckningen

"lagra" och innehaller absolutpositionskodningsmdnster

fran en andra region, varvid detta monster kodar

25 koordinater for punkter inom en region, eom ar dedicerat

for funktioner, exempelvis regionen 105 i figur 1.

Nar anvandaren skriver pa skrivytan registrerar

pennan en representation av det som skrivs i form av en

sekvens av koordinatpar for punkter inom den fdrsta

30 regionen pa den imaginara ytan genom att 16pande

registrera bilder av den del av absolutpositionskodnings-

: :": monstret som befinner sig inom pennans synfalt. Pennan

lagrar dessa absoluta koordinater i ett buffertminne i

.:. pennan. Nar anvandaren darefter placerar pennan i rutan

35 "lagra" eller kryssar i denna ruta, registrerar pennan

koordinater for minst en punkt inom den andra regionen
:

:::

:

och lagrar dessa koordinater i buffertminnet .
Samtidigt
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noterar pennan att dessa koordinater representerar en

function. I pennans mirme finns lagrat att just denna

funktion (f6rklaras nSntiare nedan) motsvarar att

informationen skall lagras 1 en narbelagen dator. Si

5 snart pennan far kontakt tned den dator med vilken den ar

synkroniserad, for pennan 6ver den registrerade

koordinatinformationen till datorn via en i pennan

inbyggd radiosandtagare, exempelvis en Bluetoothenhet

.

Datorn lagrar den mottagna informationen som en bild, som

10 exempelvis kan visas direkt pa datorns skarrrw Sokning i

den lagrade informationen kan goras i efterhand pa basis

av tidpunkten fox lagring (eller skrivningen) av

informationen och pa basis av nyckelord som skrivits med

tryckbokstaver pa skrivytan och som s&lunda kunnat lagras

15 i teckenkodat format (ASCII) efter teckenigenkanning

(OCR)

.

Givetvis kan pennan vara anordnad att alltid

averfora informationen i sitt buffertminne till en

narbelagen dator, nar den har kontakt med denna dator,

20 dvB samma funktion som autospar i ett

ordbehandlingsprogram.

Andra funktioner som kan finnas pa en produkt av

ovan beskrivet slag &r exempelvis "Adressbok" , som da ar

en ruta som ar forsedd med en aruian delmangd av

25 absolutpositionskodningsm6nstret som kodar koordinater

for punkter inom en region pa den imaginara ytan som ar

dedicerat fftr funktioner. Nar pennan kanner igen

koordinaterna fdr denna funktion skickar den

adressinformation som skrivits med handstil, t ex i form

! 30 av tryckbokstaver, pa en for detta andamal avsedd region

: :[: av absolutpositionskodningsmonstret till datorn som

lagrar adressinformationen i en digital adressbok. Olika

areor eller subomr&den av regionen pa den imaginara ytan

kan vara dedicerade for olika adressuppgifter

.

35 Information vara inneh&ll behover tolkas for att

vissa atgarder skall kunna utfdras i systemet skrivs

f6retradesvis med tryckbokstaver i sarskilda areor som ar
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karnmar, eftersom det

13

dedicerade for teckentolkning, sk;

underlattar tolkningen.

Kommunikationstiliampningarna ar nagot mer kravande.

De erfordrar ocksa oftast tillg4ng till Internet. Losa

5 ark. ark i en kalender, ett antecfcningsblock eller

liknade kan vara utformade som fojrmular f6r sandning av

grafiska e-postmeddelanden, SMS, jfax eller liknande. p4

arket ax tryckt fait som ir avsedda for indikering av

adress, amne. och meddelandetext .: Adress och amne ar

10 avsedda att anges med tryckbokstajver s4 att de enkelt kan

omvandlas till teckenkodat format! och fdrstas av andra

digitala enheter som ar avsedda for hantering av

information i teckenkodat format .j
Informationen i

meddelandefaltet kan utgoras av yalfri grafisk

15 information. Arket ar vidare forsiett med en kryssruta som

nar den ikryssas bringar pennan att etablera kontakt med

den mobiltelefon med vilken den ir eynkroniserad via en

radiolank, foretradesvisi en Bluet;oothlank. Meddelandet

identifieras som t ex ett .grafisk email som ir avsett for

20 en forutbestamd server som ingarii

informationshanterings-systemet- ; Identifieringen kan ske

med hjalp av information som fimjis lagrad i pennan eller

i nagon enhet som mobiltelefonen ; kommunicerar med, medan

mobiltelefonen f6retr&desvis endast fungerar som en lank

25 eller ett modem. Mobiltelefonen ^verf&r meddelandet till

en basstation med anvandning av GSM eller GPRS etc och

sen med hjalp av TCP/IP till den| forutbestamda servern

som avkodar adressfaltet och sander meddelandet via

Internet till adressaten. En bekraftelse av leveransen

3 0 till Internet kan visas pa mobiltelefonens display.

Ovannamnda ark kan vara fftrsett med en delmangd av

absolutpositionskodningsmSnstretj som kodar en region pa

den imaginara ytan som . ar dedice^at f6r sandning av

(grafisk) e-post. Olika delar avj regionen kan da

3 5 representee de olika falien och; kryssrutorna.

Alternativt kan de olika falten och kryssrutorna vara

forsedda med olika delmSngder av
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absolutposltionskodningsmonstrec sOm kodar koordinater

for punkter inom omraden som ar dedicerade for

adressinfiormation, amnesangivelse osv. Fordelen med att

anvanda en speciell delmangd av absolutpositions-

kodningsmdnstret f6r kryssrutan ar att denna da kan

representeras med samma delroangd varje gang den anvands

oberoende av om dee exempelvis ar pa en anteckningseida

eller pa ett e-post£ormular. En annan fttrdel ar att

avkodningen i pennan blir enklare eftersom pennan endast

behover kanna igen att det ar en sandruta som ar

ikryssad, varvid pennan skall vidtaga nagon atgard.

Tjanstetillampningama ar tiliampningar dar

informationshanteringen styrs via en eller flera

forutbestamda servrar. Ett exempel fir en annons i en

15 tidning som ar fSrsedd med en delmangd av

absolutpositionskodningsmonstret som kodar koordinater

for punkter inora en region pa den imaginara ytan som ar

dedicerat for information som skall skickas till en

forutbestamd server. Just denna delmangd kodar

20 koordinater fdr punkter inom en speciell delregion av den

storre regionen, vilken region annonsoren bar erhallit

ensamratt till. Sasom framgar av detta kan det alltsa

finnas storre regioner pa den imaginara ytan som ar

dedicerade f6r ett visst informationshanteringsandamal

.

25 Dessa regioner kan sedan delas upp i areor, eller

subregionar, som olika parter kan fa ensamratt till- I

servern som hanterar de storre regionerna noteras da

vilken part som har rattigheten till de olika

subregionerna . Darmed kan en delmangd av

30 absolutpositionskodningsmdnstret ocksa mojligg6ra

identifiering av en innehavare av den subregion som

mdnstret kodar punkter inom.

I fallet med annonsen kan en anvandare gora en order

genom att med hjalp av sin digitaim penna ange en

35 mottagaradress och krysea i en sandruta. Om ordern kraver

betalning kan kreditkortsnummer anges. Om ordern avser en

bestallning till pennanvandaren behover ingen
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mottagaradress anges utan en f5r pennan fdrlagrad adrees

kan anvandas. Om ordem avser en gava till en annan

mottagare kan en handskriven halsning till mottagaren

tillfogas pa ett skrivomrade f6r fri grafisk information

5 i annonsen.

Nar anvandaren kryssar i sandrutan skickas

informationen pa samma satt som ovan till en forutbestamd

server pa Internet. I servern avkodas informationen.

Innehavaren av arean som motsvarar annonsen bestams.

10 Darefter skickas den avkodade informationen eventuellt

tillsammans med halsningen pa ett kort till innehavaren,

gom hanterar leveransen av den bestallda varan eller

tjansten. Hur informationen skickas framgar i detalj

nedan

.

!5 i figur 2 visas p& liknande sStt som i figur 1

schematiskt en imaginar yta 201 som utgdrs av eller

spanns upp av alia de punkter vars absoluta koordinater

ett absolutpositionskodningsm6nster kan koda.

Pa den imaginara ytan 201 ar ett antal olika

20 regioner, 202-207 definierade. Regionerna ar olika stora

och har olika form. De kan alltsa vara mer eller mindre

regelbundna i sin form, inte endast rektanglar sdsom

exemplet visar, Regionerna ligger pA varierande avstand

ifran varandra och forhallandet mellan deras storlek och

25 den imaginara ytans 201 storlek kan vara ett helt annat

an det visade. Regionerna beh6ver inte vara separerade

fran varandra, sasom visas i fig 2, titan kan overlappa

varandra och definieras genom matematiska relationer

eller samband.
: 30 For foreliggande uppfinning antages att den totala

;
:*: ytan utgores av x-y-koordinater av binar typ, dvs

: bestaende av ettor och nollor, dar koordinaterna har en

langd av 36 bitar for vardera x-koordinat och y-koordinat

: och kodar saledes en yta med 4 "3 6 positioner.
*

35 De olika regionerna ar dedicerade for olika

funktioner. I detta exempel ar en sandregion 202

dedicerad f6r att anvandas vid generering av
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9&ndkommandon fran en penna. Sandregionen kan exempelvis

definieras sasom alia koordinater vars x-varde borjar med

0001 och vare y-varde borjar med 0001. Saledes anger t ex

de fyra f&rsta bitarna i en koordinat regiontillhorighet

.

5 Pa detta satt erhalls 256 regioner.

Generellt anger de fyra forsta bitarna

regiontillhorigheten och ett visst antal av de sista

bitarna anger storleken pa areoma i regionen. I

sandregionen ar areornas storlek minet, en sk atom.

10 betaende av 64*64 markeringar eller motsvarande de sex

aista bitarna. Med ett avstand pa 0,3 mm mellan

markeringarna motsvarar: det en yta av 19,2*19,2 mm2 . De

ovriga 26 bitarna (36 - 4 - 6) anger de olika sandareorna

i regionen. Det totala antalet sandareor blir da 4~26,

15 dvs drygt 4500 biljoner (4 503 599 627 370 496) . F6r

anteckningsblocksregionen ar det onskv&rt att varje area

ar storre &n en A4-sida, t ex omkring 1 m2 stora, vilket

motsvarar omkring 12 bitar. Darvid blir antalet areor i

anteckningsblocksregionen 4~20, dvs ca l biljon

20 {1 099 511 627 776)

.

Sandregionen har ett stort antal areor 212. varje

area kan vara definierad av ett tal som bestir av den 5:e

till den 30 :e biten av x- resp y-koordinaterna.

information om dessa areors lagen finns foretradesvis

25 inte lagrade i pennan.

Dessa sandareor ar lampligen tillhorande olika

mottagare i ett natverk som ar samraankopplat med ett

informationshanteringssyetem ealigt foreliggande

. uppfinning. Information om sadan tillhorighet finns
**:*"

30 lagrad i informationshanteringssystemet . De fyra f&rsta
:

. bitarna anger saledes vilken region, de foljande 26

bitarna arean inom regionen och de sex sista bitarna

:.: : anger vart pa sandarean pennan befinner sig.

Den andra regionen 203 ar dedicerad for

35 anteckningsblocksinformation och innefattar aven den ett

stort antal areor 213. Information om dessa areors lagen

finns foretradesvis lagrat i en dator med vilken en eller
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flera pennor kommunicerar , cller i pennorna sjalva, och

vilkas lagen ar pa forhand bestamda sa att alia anvandare

av systetnet pa forhand vet att anteckningar gjorda i

dessa delregioner hor till anteckningsblocksregionen 203 .

5 Den tredje reglonen 204 ar dedicerad f6r allman

tillganglighet . Information om denna regions lage finns

lagrad i en dator med vilken en eller flera pennor

kommunicerar. Ingen anvandare kan reservera nagon del av

denna region for eget bruk. Aven denna region kan vara

10 indelad i areor, men anvandaren kan aven sjalv bestamma

areornas storlekar

.

Den fjarde regionen 205 ar, i motsats till den

allmanna regionen 204 , dedicerad for att ge anvandare

exklusiv tillganglighet, dvs areorna fdrutsatts vara

15 tillgangliga for endast en penna at gangen eller pa det

satt anvandaren bestammer. Information om denna regions

205 lage och areor av den finns lagrad i en dator med

vilken en eller flera pennor kommunicerar. Det faktum att

anvandare kan reservera delar av denna region f6r eget

20 bruk medfdr att kollisioner undviks eftersom tva eller

flera pennor inte samtidigt kan nyttja en identisk kopia

av samma del av det tryckta positionskodningsmdnstret som

spanner upp denna region, eller atmistone anvandaren har

full kontroll over detta,

25 Ett stort antal privatareor i en eller flera

privatregioner 206 kan betraktas som

prenumerationsfdremal, dvs de kan reserveras under en

kortare eller langre tid for en anvandares penna.

:
information om regionernas 206 eller privatareomas

"|*
3 0 positioner kan lagras, tillsammans med en pennas

m X identitet i en dator med vilken en eller flera pennor

kommunicerar. I princip kan varje person och varje

\
foretag i varden fa sin egen privatarea med en storlek av

1 ms

35 Den sjatte regionen 207 ar avsedd att vara atkomlig

for lokal hantering av kommunikation mellan en penna och

en lokal dator, utan att nodvandigtvis vara i kontakt med
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en dator i ett natverk. Iniormation om denna regions lage

finns foretradesvis lagrat- i pennoraa som kommunicerar

med lokala datorn. Denna regions lage pa den imaginSra

ytan 201 kan vara pa f&rhand bestamd sa att alia

5 anvandare av systemet pa forhand vet att anteckningar

gjorda i dessa delregioner; h6r till

anteckningsblocksregionen 203

.

F6r var och en av desba regioner 203-207, eller

areor inom dem, kan associeras en eller flera sandareor

10 212. Anvandningen av denna; association kommer nu att

beskrivas med hanvisning till flgurerna 3a och 3b.

Figur 3a visar en del: av en £6rsta area 301, som kan

vara en delmangd av nagon iav regionerna 203-207

illustrerade i figur 2. intill en sandarea 302 fran en

15 sandregion, exempelvis eaiidregionen 202 i figur 2. Bn

pennlinje 303, som kan vaira fysiskt registrerad pa en

produkt pa vilket positiohskodningsmonstret ar tryckt,

har genererats av en anvahdares penna. Linjen eller

sparet 303 har en utstrackning som innefattar

20 positionskodningemonstex iir bada delareorna 301,302, dvs

linjen gar over grinsen mellan delareorna 301,302.

Eftersom de tva delareorna 301,302 tillh6r olika

regioner vara positionskojiningsmonster h6r heroma pa olika

platser pa den imaginara ytan 201 kan den gransover-

25 skridande pennlinjen 303 betraktas sasom viBas i figur

3b, som tva fran varandraj atskiljda linjer 311 respektive

312. AvBtandet mellan deri] fSrsta linjen 311 och den andra

linjen 312 illustreras har med en streckad linje 313

:

-

: (hyperlinje) som visar eri| diskontinuitet hos de

Y 30 koordinater som registreras nar markeringen g6rs over

gransen mellan de tva delregionerna . Denna

diskontinuitetsdetektion jkan med f6rdel utnyttjas av

- l
[ programvaran i pennan eller i en dator eller server for

:
"

:

att beordra eller inleda en sandning av viss information

3 5 fran pennan till en mottagande enhet sasom nagon dator i

[: ett informationshanteringssystem enligt uppfinningen

eller f6r att utffira vissja funktioner eller
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applikationer, sasom fdrklaras mer i detalj nedan.

Figur 4 visar en utforingsform av ett

informationsutbyte, som nyttjar ett

informationshanteringssy^tem enligt uppfinningen . Figuren

5 visar dels kommunicerand^ enheter sisom en peiina 4 04 och

en forsta server eller d^tor 411 och dels information och

signaler som f6rmedlas m^llan de i systemet ingiende

enheterna.

En penna 404 med enjpenn-ID 405 bar anv&nts for att

10 generera en meddelandeinjformationsm&ngd 401 inom en

forsta area 402. Den genererade infonnationenemangden 401

har lagrats i pennan 4 04|; enligt exetnpelvis de ffcrfaranden

som beskrivits ovan i sabband; med beskrivningen av

pennan. Efter det att pdnnan 404 anvants till att g6ra

15 ett sandlinje 408, som korsar^en gr£ns mellan den fdrsta

regionen 402 och en s&ndxuta 403, utfore ett fdrsta

dverfdringssteg 409 i vilket denna sandlinje 408 overfors

tillsammans med penn-ID ;405 i ett forsta

informationspaket 410. 6verf6ringen sker till en fdrsta

20 dator 411 vilken tar emqt och analyserar informationen

frAn pennan 404. Eventuellt dverfdrs endast de 26

kvalificerande bitarna for sandrutan, dvs de bitar som

definierar tillhdrighet [-fdr sandarean, med linjedelen 302

i fig 3. De fyra fdrsta ^bitarna £r ju sjalvklara eftersom

25 en saadfunktion endast kan intitieras av koordinater fran

en s&ndregion och anvands av pennan fdr att initiera

sandningen. De sex sista bitarna kr redundanta, eftersom

det inte har nagon betydelse var i s&ndrutan som

:*z registreringen skett.

: 30 Fr&n en fdrsta dat^bas 414 inh&mtas information 415

om en tillhdrighet mellan informationen i det fdrsta

informationspaketet 410 ^och en adress till en andra dator

I 419, Informationspaketet/ eller de kvalficerande bitarna

i sandrutans koordinater, utgdr en pekare till en IP-

35 adress lagrad i en datafcas 414 i datorn 411, som

foretradesvis ar en serVer pi Internet

.

: Den andra datorn 4i9 ar ;fdretr&desvis en bland m4nga
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tj&nstetillhandahallare som- nyttjar den f6rsta datom 411

son en lSnk till anvSndares: pennor. Databasen 414

inneh&ller givetvis ett fleirtal sadana tillfadrigheter

sisom illustrerat med tiilhSrigheten 416 och ett antal

5 ytterligare datorers 424 i 425 adresser.

I ett farsta svarssteg! 412 sender sedan den fdrsta

datom 411 ett adresshanvieningspaket 413 till pennan

404, som definieras av pen-ID i informationspaketet 410.

Detta adresshanvisningspaket 413 innefattar den

10 h&nvisningsadress som hiittades i den forsta databasen 414

och innehdller sSledes information som pennan 404 sedan

kan nyttja for att ta kontakt med den andra datorn eller

servern 419. Dessutom kah den forsta datorn 411 skicka en

debiteringssignal 417 till ; den andra datorn 419 ,
vilket

15 medfor att tjanstetillhandah&llaren, som har kontroll

ever den andra datorn 419, janmodas att betala f6r

nyttjandet av hanvisning^tj§nsten som den forsta datom

411 bistatt med. Andra s;&tt att debitera f6r tj&nsten kan

givetvis anv&ndas eller ;kan tj&nsten vara gratis.

20 I ett andra overfdringssteg 418 overfor sedan pennan

4 04 det fdrsta informationspaketet 410 till den andra

datorn 419. I detta steg ar den v&sentliga informationen

vilken region och area, Jsom hyperlinjen irmehSller, dvs

linjedelen 303 i fig 3. :;Aven sandarean kan i viesa fall

25 komma till anvandning i jdet andra 6verforingssteget .
Om

sandningen kommer fx&n ett: anteckningsblock kan h&r

exempelvis overforas de;26 fdrsta bitarna i koordinaterna

fdr linjedelen 303, som? definierar regionen (de 4 fdrsta

,0 bitarna) och den s&rskiidal arean i regionen (de 20

: 3 0 foljande bitarna) , medan de 12 sista bitarna kan

:": utel&mnas eller st&llas:; tijll noil.

: I den andra datorn! 41? startas ett datorprogram.

: Vilket program som startas &r beroende av den mottagna

informationen, t ex s&ndareans koordinater eller delar av

35 ovann&mnda 26-bitars kobrdinatdel i linjedelen 303.
:

Datorprogrammet analyserar den mottagna informationen, t

ex linjedelen 303, varefter den skapar en databegSran 421



00 11/13 HAN 19:21 FAX 46 46 266 58 60 C li-CBNOLOGIES @022

46 46 286 58 60 ^ t^^^^
2000 -11- 1 3

Huvudfaxen Kassan
21

eom skickas 420 till pennan 404, scan definieras av pen- ID

i informationspaketet 410. Derma databeg&ran kan

innefatta instruktioner till pennan 404 att skapa ett

datapaket med de markeringar pa posit ionskodningsmdnstret

5 som gjorts inom en rektangel som deifinieras av

h6mkoordinater 406 , 407 , som kan motevara hela arean som

definieras av linjedelen 303 eller ispecifika delar darav.

I fallet med ett anteckningsblad, skickas en begaran att

skicka alia koordinater som definieras av de 24 fdrsta

10 bitarna i linjedelen 303, dvs alia : anteckningar som

gjorts pS en yta stor som drygt en kvadratmeter

.

Instruktionerna kan ocksa omfatta att skicka endast de

anteckningar som utfdrts pa denna yta sedan senaste

synkroniseringen. Vidare kan instruktionerna omfatta att

15 radera de anteckningar, som sants, ur pennans minne, de

ar nu lagrade i datorn istallet.

Pennan utfor denna begaran och overfdr i ett

slutligt 6verf6ringssteg 422 den informationsmangd 4 01

som innefattar spar eller en graf som gjorts inom den

20 givna rektangeln 406,407. Den andra datorn 419 bearbetar

sedan denna information exempelvis enligt nigon av

foljande specifika exempel,

Figur 5 visar en utf6ringsform av ett

informationsutbyte som nyttjar ett;

2 5 informationshanteringssystem enligt uppfinningen, Figuren

visar liksom i tidigare exempel dels kommunicerande

enheter sasom en penna S04 och en f&reta dator 511 och

dels information och signaler som fSrmedlas mellan de i

systemet ingaende enheterna.

3 0 En penna 504 med en perm- ID 505 har anvants for att

generera en meddelandeinformationsmand 501 inom en f6rsta

region 502- Den genererade mangden 501 har lagrats i

pennan 504 enligt exempelvis de fc-rfaranden som

beskrivita ovan i samband med beskrivningen av pennan.

3 5 Efter det att pennan 504 anvants till att g6ra en

sandlinje 508, som korsar en grans- mellan den f6rsta

arean 502 och s&ndarean 503, utfdrjs ett f6rsta
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overf6ringseteg 509 i vilket denna sandlin3 e 508 6verf6rs

tillsammans med penn-ID 505 i ett £6rsta

informationspaket 510, pa samma satt som beskrxvxts ovan.

Overforingen sker till en f6rsta dator eller server 511

5 vilken tar emot och analyserar informationen fr&n pennan

504. .

Fran en fdrsta databas 514 inhamtas, pa samma satt

som i tidigare exempel, information om en tillh6riget

mellan informationen i det f6rsta informationspaketet 510

10 och en adrees till en andra dator 519. Den andra datorn

519 ar i detta exempel en tjanstetillhandahallare som

nyttjar den fftrsta datorn 511 som en lank till anvandares

pennor och som tillhandahaller en E-posttjanst som

formedlar E-postmeddelanden. sarskilt grafiska e-maxl.

15 I ett f6rsta svarssteg 512 sander sedan den fdrsta

datorn 511 ett adresshanvisningspaket 513 till pennan

504. Detta adresshanvisningspaket 513 innefattar den

tillhSrighet, som gjordes med hjalp av den forsta

databasen 514 och innehaller saledes information som

20 pennan 504 sedan kan nyttja f6r att ta kontakt med den

andra datorn 519. Dessutom skickar nu den forsta datorn

511 en debiteringssignal 517 till den andra datorn 519,

vilket medf6r att tjanstetillhandahallaren som har

kontroll over den andra datorn 519 anmodas att betala for

25 nyttjandet av hanvisningstj ansten som den fdrsta datorn

511 bistatt med.

I ett andra overf6ringssteg 518 overfor sedan pennan

504 det f6rsta informationspaketet 510 till den andra

datorn 519, pa satt som beskrivits ovan. Den andra datorn

30 519 analyserar den mottagna informationen. I detta fallet

kan sandrutan vara av en sadan typ som starar ett e-mail-

:
i

:

overfSringsprogram, som skapar en databegaran 521 som

^ skickas 520 till pennan 504. Denna databegaran innefattar

belt enkelt instruktioner till pennan 504 att ekapa ett

35 datapaket med de markeringar pa positionskodningsmonstret

som gjorts inom en rektangel som definieras av

:

: hornkoordinater 506,507, som kan vara ett antecknangsblad
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i ect anteckningsblock enligt ovan.

Peiman utf6r denna begaran och dverfor i ett

overforingssteg 522 den miarkeringsmangd 501 som

innefattar markeringar ec*n gjorts inom den givna

5 rektangeln 506,507.

Den andra datorn 519 bearbetar sedan derma

information sa att etc g*afiiskt E-postmeddelande.

innefattande atminstone en delmangd av markerxngsmangden

501, kan skickas till en j
mottagare .

De fiesta e-

10 mailprogram bar idag en *6jlighet att infoga en bxld x

ett e-mail. Denna egensk^p anvands for att bxlda det

grafiska e-mailet, som oj,erf6rs till mottagarens e-maxl-

system pa vanligt satt. }

Altemativt sker omyandlingen av informationen x

15 pennan till ett e-postpajcet , som skickas direkt till

tnottagaren.

Dataprogrammet tolkar ocksa en e-mail-adress som ar

nedtecknad i ett sarskilfc omrade till teckenformat for

anvandning som adress. Djenna tolkning kan likval ske

20 redan i pennan.

E-tnailadressen kan anges explicit i en adressarea,

en sk kamm, avsedd for cjCR-tolkning. Altemativt kan

adreseen vara implicit. |tex om man skriver- med sin penna

pa en mottagares visitkbrt, f6rsett med mottagarens

25 specifika personliga ar4a, kan programmet slA upp i den

forsta datorn vem mottagaren ar, baserat pa koordinaterna

for visitkortets monster, och skicka e-mailet till

visitkortsagaren med cc jtill penn-agaren. Ytterligare

altemativ ar att anvanda e-mailadresser som firms

3 0 forlagrade i en mobiltelefon eller PDA, som pennan star i

kommunikation med, eller;: pa en sarskild server

tillganglig via Internet.

En liknande 6verfoiing anvands vid

telefaxmeddelande

.

35 Figur 6 visar en u£f6ringsform av en

informationsdver-foringj; som nyttjar ett

informationshanteringssystem enligt uppfinningen. Fxguren
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visar liksom i tidigare exempel dels kommunicerande

enheter sisom en penna 604 och en fdrsta dator eller

server 611 och dels information och signaler som

fdrmedlas mellan de i systemet ingiende enhetema.

5 En penna 604 med en pen- ID 605 har anvSnts f6r att

generera en meddelandeinformationsm&ngd 601 inom en

forsta area 602. Den genererade mangden 601 har lagrats i

pennan 604 enligt exempelvis de fdrfaranden som

beskrivits ovan i samband med beskrivningen av pennan.

10 Efter det att pennan 604 anySnts till att gdra en

sandlinje 608, som korsar en grins mellan den fdrsta

arean 602 och sSndarean 603, utfdrs etc forsta

dverfdringssteg 609 i vilket denna ;s&ndlinje 608 overfors

tillsammans med penn-ID 60S i ett fdrsta

15 informationspaket 610. 6verf6ringen sker till en f&rsta

dator 611 vilken tar emot och analyserar informationen

frin pennan 604.

Fr4n en forsta databas 614 inhAmtas, p4 eamma satt

som i tidigare exempel, information om en tillhdrighet

20 mellan informationen i det forsta inforraationspaketet 610

och en adrese till en andra dator 619. Den andra datorn

619 ar i detta exempel en tjanetetillhandahdllare som

nyttjar den fdrsta datorn 611 som en l&nk till anvandares

pennor och som tillhandah&ller en tjanst som ger

25 anvandare av pennor mdjligheten att pi exempelvis

internet/www publicera handskriven : information, sisom

exempelvis informationsmingden 601.

I ett fdrsta svarssteg 612 s&nder sedan den fdrsta

: /: datorn 611 ett adresshSnvisningspaket 613 till pennan

T 30 604. Detta adresshanvisningspaket 613 innefattar den

. \ tillhdrighet som hittades med hj&lp av den fdrsta

/:* databasen 614 och innehiller siledes information som

: l
\ pennan 604 sedan kan nyttja fdr att ta kontakt med den

andra datorn 619. Dessutom skickar;nu den fdrsta datorn

35 611 en debiteringesignal 617 till den andra datorn 619,

:* *: vilket medfdr att t j &nstetillhandahillaren som har

kontroll dver den andra datorn 6l9;anmodas att betala fdr
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nyttjandet av hanvisningstjansten som den fdrsta datorn

611 bistatt med-

I ett andra 6ver£6ringssteg 618 6verf6r sedan pennan

604 det ffcrsta informationspaketet 610 till den andra

5 datorn 619. Den andra datorn 619 analyserar den mottagna

informationen varefter den skapar en databegaran 621 som

skickas 620 till pennan 604. Denna databegaran innefattar

helt enkelt instruktioner till pennan 604 att skapa ett

datapaket med de markeringar pa poeitionekodningsmonstret

10 som gjorts inom en rektangel som definieras av

hornkoordinater 606,607. Pennan utf6r denna begaran och

overfor i ett 6verforingssteg 622 den markeringsmangd 601

som innefattar markeringar som gjorts inom den givna

rektangeln 606,607. Den andra datorn 619 bearbetar sedan

15 denna information sa att markeringsmangden 601 kan

tillhandahallas exempelvis pa en webbsida 625. Detta sker

pa i och for sig kant satt.

Figur 7 visar en utf6ringsform av en

informationsover-foring som nyttjar ett

20 informationshanteringssystem enligt uppfinningen. Figuren

visar liksoia i tidigare exempel dels kommunicerande

enhcter sasom en penna 704 och en forsta dator 711 och

dels information och signaler som fdrmedlas mellan de i

systemet ingaende enheterna. En skillnad i fdrhallande

25 till tidigare exempel ar att kommunikationen mellan

enheterna inte nddvandigtvis sker via ett natverk, sasom

Internet, utan sker f6retradesvis lokalt mellan en

anvandares penna och en lokal persondator.

: :

"

: En penna 704 med en penn-ID 705 liar anvants for att

: 3 0 generera en meddelandeinformationsmangd 7 01 inom en

X forsta region 702. Den genererade mangden 701 har lagrats

i pennan 704 enligt exempelvis de fdrfaranden som
: beskrivits ovan i samband med beskrivningen av pennan,

Efter det att pennan 7 04 anvants till att g5ra en

35 sandlinje 708, som korsar cn grans mellan den fdrsta

: arean 702 och sandarean eller s&ndrutan 703, utfors ett

: forsta overf6ringssteg 709 i vilket denna sandlinje 708
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6verf6re tillsammans med penn-ID 705 i ett forsta

informationspaket 710. Oveirforingen sker till en ffcrsta

dator 711 i form av en lokal persondator vilken tar emot

och analyserar informationen fran pennan 704. Mottagare

5 av sandlinjen och informationspaketet bestams av vilken

del av sandregionen som sandarean Sr h&mtad fr&n.

Exempelvis kan sandregionen (vars fyra f6rsta bitar &r

X=000l och Y=00 01) vara underindelad i tv4 delregioner,

en f6r sfindning till en.:f6rdefinierad IP-adress d&r

10 ovann&mnda dator eller server finns och en f6r sandning

till en lokal dator- Exempelvis kan den femte biten i

koordinaten, dvs den forsta biten i s&ndregionen

definiera vart informationspaketet sdnds, Om den femte

biten ar (0,0) skickas paketet till server. Om den femte

15 biten ar (1,1) skickas paketet till en lokal dator- De

tva ovriga vardena (1,0) och (0,1) kan anv&ndas for andra

andamal

.

Fr&n en f6rsta databas 712 i den lokala datorn

inh&ratas som tidigare information om vilken meddelande-

20 informationsmangd som skall 6verf6ras. Datorn 711

analyserar den mo11agna : informationen varefter den skapar

en databeg&ran 721 som skickas 720 till pennan 704, Denna

databeg&ran innefattar belt enkelt instruktioner till

pennan 704 att skapa ett datapaket med de markeringar p&

25 positionskodningsmonstret som gjorts inom en rektangel

som definieras av h6rnkoordinater 706,707, Pennan utffir

denna begaran och 6verf6r i ett dverfdringesteg 722 den

m&ngd 701 som innefattar markeringar som gjorts inom den

givna rektangeln 706,707. Datorn 719 bearbetar sedan

30 denna information s£ att m&ngden 701 kan tillhandahdllas

exempelvis pa en webbsida 725. Detta sker p& i och fdr

sig kant satt

-

Figur 8 visar en utfdpringsform av en

informations6ver-foring som nyttjar ett

35 informationsbanteringssystetn enligt uppfinningen. Figuren

visar liksom i tidigare : exempel dels kommunicerande

enheter sAsom en penna 804 och en fdrsta dator 811 och
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dels information och signaler som fdrmedlas mellan de i

eystemct ingaende enheterna.

En penna 804 med en penn-lD 805 har anvants for att

generera en meddclandeinformationemangd 801 inom en

5 fdrsta region 802- Den genererade mangden 801 har lagrats

i pennan 804 enligt exempeilvis de forfaranden som

beskrivits ovan i samband med beskrivningen av pennan.

Till skillnad fran tidigare exempel Sr mangden 801 i

detta exempel foretradesvis en mer eller mindre

10 kryssformad linje som gjorts inom en delyta 850 inom den

f5rata arean 802- Denna delyta 850 ar en del av ett

bestallningsformular 823;, ;sasom kommer att diakuteras

vidare nedan, och. ar anordnad pi en ruta pa en

pappersrepresentation, exempelvis en tidningsannons, pa

15 vilket ett absolntpositioriskodningsmonster ar tryckt.

Efter det att pennan :804 anvants till att gora en

sandlinje 808, som korsar ;en grans mellan den forsta

arean 802 och sandarean 803, utf6rs ett fdrsta

6verf6ringssteg 809 i vilket denna sandlinje 808 6verf5rs

20 tillsammans med penn-ID 805 i ett fdreta

informationspaket 810. 6verforingen sker till en f6rsta

dator 811 vilken tar emot ;och analyserar informationen

fran pennan 8 04.

Fran en forsta databas 814 inhamtas, pa samma sitt

25 som i tidigare exempel, information om en tillhdrighet

815 mellan informationen i det fdrsta informationspaketet

810 och en adress till en iandra dator 819. Den andra

datorn 819 ar i detta exempel en tjanstetillhandahallare

: som nyttjar den forsta datorn 811 som en lank till

3 0 anvandares pennor och som \
tillhandahaller en tjanst som

ger anvandare av pennor mojligheten att bestalla varor.

1 ett forsta svarssteg 812 Bander sedan den f6rsta
:

. datorn 811 ett adresshanvisningspaket 813 till pennan

804. Detta adresshanvisningspaket 813 innefattaar den

35 tillhbrighet som gjordes med hjalp av den forsta

: databasen 814 och innehaller siledes information som

pennan 804 sedan kan nyttja f6r att ta kontakt med den
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andra datom 819. Dessutom skii=kar nu den forsta datorn

811 en debiteringssignal 817 tilll den andra datorn 819,

vilket medfor att tjanstetiiihandahallaren Bom har

kontroll over den andra datornfiei9 anmodas att betala for

5 nyttjandet av hanvisningsit j ansten son den f6rsta datorn

811 bist&tt med.

I ett andra 6verf6ringsst^g 818 overfor sedan pennan

804 det forsta informatiOnspaicetet 810 till den andra

datorn 819 . Den andra datorn Si9 analyserar den mottagna

10 informations varefter den sk^ar en databegaran 821 som

skickas 820 till pennan 804. Denna databegaran innefattar

helt enkelt instruktioner till; pennan 804 att skapa ett

datapaket med de markeringar pi positionskodningsmonstret

som gjorts inom en rektangel som definieras av

15 hdrnkoordinater 806,807. Pennan utffir denna begaran och

overfor i ett overforingssteg; :822 den markeringsroangd 801

som innefattar markeringar soth; gjorts inom den givna

rektangeln 806,807. Den andraijdatom 819 bearbetar sedan

denna information sa att mangcien 801 kan knytas till ett

20 bestallningsforraular 823 och fj synnerhet knytas till en

bestallning av en viss vara 82^k, 825, 826.

Figur 9 visar en utfering^form av en

informationsover-foring som nyttjar ett

informationshanteringssystem enligt uppf inningen. Figuren

25 visar liksom i tidigare exempel dels kommunicerande

enheter sasom en penna 904 och| en f6rsta dator 911 och

dels information och signaler -isom formedlas mellan de i

systemet ingaende enheterna. .:

En penna 904 med enipenn-ID 905 har anv&nts for att

30 generera en meddelandeinformatf-onsmangd 901 inom en

forsta region 902. Den genererkde mtngden 901 har lagrats

i pennan 904 enligt exempelvis! de fdrfaranden som

beskrivits ovan i samband med beskrivningen av pennan.

Liksom i det f6regaende exempibt som diskutoruts i

35 samband med figur 8 ar mangdeni 901 i detta exempel

ffiretridesvis en mer eller mihjdre kryssformad linje som

gjorts inom en delyta 950 inoraj den f6rsta arean 902.
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Denna delyta 950 ar en delj av ett beBtallningsformular

923, sasom konuner att diskjiteras vidare nedan, och ar

tillordnad en rata pa en pappersrepresentation,

exempelvis en tidningsannoiis , pa vilket ett

5 absolutpositionskodningsmokster ar tryckt.

Efter det att pennan 904 anvSnts till att gora en

sandlinje 908, som korsar len grans mellan den ffirsta

arean 902 och sandarean 903, utf6rs ett fSrsta

overforingssteg 909 i vilkjst derma sandlinje 908 6yerf6rs

10 tillsannnans med penn-ID 90j5 i ett f6rsta

informationspaket 910. Ovejrf6ringen sker till en fdrsta

dator 911 vilken tar emot joch analyserar informationen

fran pennan 904. Till skiljlnad frin tidigare exempel ar

fiindmarkeringen 908 mer ut|strackt och gar over gransen

15 till en ytterligare area 9^2 inom vilken en ytterligare

meddelandeinformationsmangjd 961 registrerats

.

Fran en f6rsta databajs 914 inhSmtas, pa samma satt

som i tidigare exempel, information om en tillhSrighet

915 mellan informationen ij det forsta informationspaketet

20 910 och en adrees till en jandra dator 919. Den andra

datorn 919 ar i detta exenjpel en tj&nstetillhandah&llare

som nyttjar den fSrsta datjorn 911 som en lank till

anvandares pennor och som jtillhandahaller en tjanst som

ger anvfindare av pennor mdjjligheten att bestalla varor,

25 I ett f&rsta svarsstejg 912 gander sedan den f6rsta

datorn 911 ett adresshanvi|sningspaket 913 till pennan

904. Detta adresshanvisnixigspaket 913 innefattar den

tillhorighet som gjordes med hjalp av den ffcrsta

databasen 914 och innehalljer saledes information som

30 pennan 904 sedan kan nyttjja fdr att ta kontakt med den

andra datorn 919. Dessutom skickar nu den fdrsta datorn

911 en debiteringssignal 917 till den andra datorn 919,

vilket medf6r att tjanstetjillhandahAllaren som har

kontroll 6ver den andra datorn 919 anmodas att betala f&r

35 nyttjandet av hanvisningstljansten som den forsta datorn

911 bistatt med.

I ett andra 6verf6rir gssteg 918 dverf6r sedan pennan



00 11/13 MAN 19:24 FAX 46 46 286 58 60 C HiCHNOLOGIES ®03L
46 46 286 58 60 . *

Inlc t Patent- och reo verket

2000 -11- 1 3

Huvudfaxen Kassan

; ij
I

30

904 det forsta informati&iiispaketet 910 till den andra

datorn 919- Den andra dehorn 919 analyserar den mottagna

informationen varefter :den skapar en databeg^ran 921 som

skickas 920 till pennan 1:504. Denna databegaran innefattar

5 helt enkelt instruktiori^ir ; till pennan 904 att skapa ett

datapaket med de markeripngar pa positionskodningsmonstret

som gjorts inom en rektsifogel som definieras av

hornkoordinater 906,90"? ^ffdr den fdrsta regionen 902 och

hornkoordinater 966 f 967 ^r den ytterligare regionen 962.

10 Pennan utfor denna begasah och 6verf6r i ett overffirings

-

steg 922 den markering^mangd 901 som innefattar markerin-

gar som gjorts inom de givna rektanglarna 906,907,966,967

f6r respektive f6rsta d>ch! ytterligare areor 902,962. Den

andra datorn 919 bearbet;&r sedan denna information sa att

15 den forsta markeringsmSncrden 901 kan knytas till ett

bestallningsformular 923| bch i synnerhet knytas till en

best&llning av en vissvara 924,925,926.

Association &r ett jbegrepp som beskrevs ovan i

samband med fig 3, I ovemst&ende exempel anvands

2 0 association for att ang^l yilka regioner och areor som

skall omfattas av sandijiingen. Ett hyperlinje eller ett

hyperspar bildades omf^tfcjande koordinater fran flera

olika regioner i samma; linje. S&som angivits ovan

innefattar pennan en trjcksensor, som avk^nner nar pennan

25 ar i kontakt med ett un4;eprlag och en linje eller ett spar

bildas .
|

i; i

En enda linje ellexj-; fett enda spar innefattar saledes

: koordinater frin flera! regioner . Detta spar startar eller

: slutar i en sandruta. SSnjdrutan anger f6r pennan att en

:
r

:
3 0 sandfunktion skall paborjias och sandfunktionens program

inkluderar koordinater
\
|rjan varje region, som ingar i

I hyperlinjen. Koordinater fran sandrutan anger att pennan

skall starta en sandfunktion till en sarskild IP-adress,

dar en server ar belagen,; som innehaller en databas over
: 3 5 de olika abbonenterna p4i ;systemet, vardera definierade av

: koordinater hos sSndrutSn,. Koordinater firin de ovriga

: regionerna anger for en|iapplikation i mottagardatorn vad
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denna skall genomfora-
j

• »

En hyperlinje kan anvandas :forj andra tillfalien Sn

vid en sandlinje. Saledes: kan|en hyperlinje anvandas f6r

att kvalificera vi3s information.

5 Etc exempel ar att en ahvandarjes anteckningar pa ett

anteckningsblad skall sandas jbora etjt e-mail till en

mottagare. Anvandaren ha*: et"4 visitjkort erhallet fran

mottagaren med mottagareiis peijrsonliga mdnster pa

baksidan. Istallet for att skjiriva e-mailadress lagger

10 anvandaren visitkortet pja| antfecknirigsbladet och. drar en

linje fran visitkortet dill anteckningsbladet sa att

hyperlinjen registrerar koord^nater fran bagge areorna.

Nar informationen sedan analyjaeras av ett e-mail-program

som skall sanda infoonationenj, letar e-mail-progratnmet

15 efter en hyperlinje, som jskuljle ; kunna ge information om

e-mail-adress och hittarj :d4 d>nha hyperlinje. Programmet

sander en forfragan till jen ^-server, om vem

visitkortets monster tillh6r foch far raottagarens e-mail-

adress. Givetvis kan fle|ria ai|teckning3blad lankas samman

20 med en hyperlinje, exemp^ilvis* genom att en hyperlinje

dras 6ver bagge sidoma,; ielleir flera sidor som ligger

bredvid varandra. £ •

Det inses att anvaridareii kan ha fSrdefinierat ett

antal e-mall-adresser i !sars)filda personliga areor i sin

25 egen privata area, sa atit en ^hyperlinje fran en sadan

fordefinierad area medfdr att| programmet letar i en

sarskild databas efter den firprogrammerade e-mail

-

adressen. Qivetvis kan a-^en penn-ID anvandas som

personlig information, t |ex 4tt : informationen skall

30 skickas som cc till penn-agaiens e-mail-adress.

Anvandaren kan ocksa ha jforprogrammerat andra

funktioner, som med hjaip av ten hyperlinje kan associeras

till information pa olika saft.: En aovandare har lagrat

alia sina tldigare anteckningar pa en privat dator, och

35 onskar hitta en viss sida. Han ;har behallit en liten del

av denna sida, och lagger del bredvid en funktionsarea,

som han tidigare har f6rdefinierat med en s6kfunktion.
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Ett hyperstreck mellan f\ji|nktio;|as4rean och n&mnda del

etablerar en associationiimellain funktionsarean och

anteckningssidan. Punkticinsareian iaktiverar ett sSkprograra

som enkelt lokalicerar anteckningssidan med hjalp av

5 koordinaterna pA namnda del och yisar denna sida p&

datorns skarm. Denha sdkfuiiktibn :kan utstrSckas till att

hitta information lagrade pa eh server nSgonstans pA

Internet, dvs informatioji ; som ijjflytar i n cyberrymden " .

Ytterligare exempelipA s&jkfunktioncr Sr £61dande: I

10 en artikel av en bestamdiifdrfafetare anges i slutet en

referenslista, dar varjejireferans kodas Tried ett

kodmonster enligt uppf inningenlj.; Genom att dra en

hyperlinje mellan anvandarens ijrisitkortsm&aster och

referensens kodmonster etabler&s
;

en association, som kan

15 resultera i att artikelniiiandig till anvandaren via e-

mail. Genom att ange etthkodmcjaster vid varje forfattare

kan en hyperlinje enligt!; pvan inbegripa att f6:rutbest&md

information om forfattariin s&r|ks: till visitkortsinne-

havaren. •

20 En association kan ;skapas|j mellan fler an tvd

regioner, s&som angivits:ovan;j£or e-handel- SAledes kan i

en sandbegaran inbegripajs en s&ndruta fr&n en sarxdregion,

ett eller flera anteckni£gsbl2&L frAn en

anteckningsregion, en petsonlijg information fr&n en

25 visitkortsregion, en betalinfdirmition fr&n en

betalregion-

Association kan ocksk ant&ftdas fdr att kvalificera

:
[

: den information som skaljl; skickas. Om en hyperlinje

': passerar genom en sekretjessare^ ;
innebSr det att pennan,

: :

"

: 30 nar den analyserar saiidllinjeni

som skickas forst skall .jfcrypte^as enligt n&gon

f6rdefinierad algoritnw Ahdra;

Jcvalificeras med hyperlinjer,

skiall OCR-tolkas (med OCR-tolling; fSrst&s i ffcreliggande

3 5 ansokan alia former av tplkni^ av grafisk information

till teckenbaserad infor^ation| . Afcsociationen kan tolkas

redan av pennan eller ay; det program som tar hand om den

noterar att informationen

ifunktioner kan ocksi

feisom att informationen
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information som pennan s&nder vidare.

Om associationen tolkas av peniian, kan det anv&ndas

for att omstalla pennan mellan olik;a funktionsmoder,

SeLsom ovannllmnda kryptering.
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1 . Fdrfarsunde for hantering av information baserat

5 pi anv&ndning av ett absolutpositionskodningsmdnster

,

bestiende av pa en eller flera produkter beligna

markeringar, varvid markeringarnas koordinater def inierar

en imaginar vta, vilken imaginara yta bestir av samtliga

markeringar som absolutpositioiiskodningsm&nstret liar

10 kapacitet att koda, och vilken; imaginara yta ir indelad i

atminstone tvi regioner dar koibrdinaterna frin regionerna

Sr separerbara frin varandra, varvid informationen

alstras genom att fora en sensoranordning over

markeringarna pi produkten och avlasa de absoluta

15 koordinaterna for sensoranordningens position,

kannetecknat av att

koordinater frin en. fdrsta region resulterar i en

funktion hos sensoranordningen> s&som en sandfunktion

,

och

2 0 koordinater frin en andra region bildar

meddelandeinformation.

2, F6rfarande enligt krav 1, kannetecknat av att

namnda funktion ar endera av funktionema att lagra

information, att skicka information och att konvertera

25 information.

3, Forfarande enligt nigot av kraven 1 eller 2,

kannetecknat av att nimnda funktion utgor en

sandfunktion, varvid seneoranordningen sinder koordinater

frin en sindarea hos ovannimnda ffirsta region till en

30 databasanordning, som tillordnar en sirskiId sindadress

till nimnda 6&ndarea, vilken anv&nds f6r att sinda

meddelandeinformation till en mottagaxe,

4, Forfarande enligt krav; 3, kinnetecknat av att

nimnda s&ndadress kommuniceras. till sensoranordningen,

3 5 som sinder en begaran till en datoranordning def inierad

av sindadressen att starta ett; program i nimnda

datoranordning

.
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5. Forfarande enligt krav 4, k&nnetecknat av att

namnda program analyserar koordinaterna i den andra

regionen och sander en begSran till sensoranordningen att

6verf6ra meddelandeinformationen, varvid programmet

5 alstrar ett meddelande i beroende av namnda information.

6. Forfarande enligt krav 5, kannetecknat av att

programmet alstrar ett e-mail, som sands till en

mottagare.

7. Forfarande enligt krav 6, kannetecknat av att en

10 e-mail-adress ingar i meddelandeinformationen.

8. Forfarande enligt krav 5, kannetecknat av att

programmet alstrar en funktion for . utf6rande av en

tjanst, sAsom kop av en vara, oversandning av en broschyr

eller liknande elektronisk handel.

15 9- F6rfarande enligt nagot av . f6reg&ende krav,

kannetecknat av att ytan innefattande atminstone en av en

sandningsregion, en anteckningsregion, en allm&n region,

en tillampningsdomaregion, en privat region och en

direkthanterad region.

20 10. System for genomfdrande av f6rfarandet enligt

ett eller flera av kraven 1 - 9 r for bantering av

information baserat p& anvandning av ett

absolutpositionskodningsmdnster, bestaende av pa. en eller

flera produkter belagna markeringar, varvid

2 5 markeringamas koordinater definierar en imaginar yta,

vilken imaginara yta bestir av samtliga markeringar som

absolutpositionskodningsmdnstret har kapacitet att koda,

och vilken imaginara yta; ar indelad i atminstone tva

regioner d&r koordinaterna frftn regionerna ar separerbara

30 fran varandra, varvid informationen ar alstrad genom att

en sensoranordning ar f6rd 6ver markeringarna p&

produkten och har avlast de absoluta koordinaterna fdr

sensoranordningens position,

kannetecknat av att

3 5 koordinater fran en: fdrsta region fir anordnade att

resultera i en funktion hos sensoranordningen, sasom en

sandfunktion, och att
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koordinater fran en andra region &r anordnade att

bilda meddelandeinformation.

11. System enligt krav 10, kannetecknat av att

namnda funktion ar endera av funktionema att lagra

5 information, att skicka information och att konvertera

information.

12. System enligt ndgot av kraven l eller 2,

kannetecknat av att namnda funktion utgor en

sandfunktion, varvid sensoranordningen ar anordnad att

10 s&nda koordinater fran en samdarea hos ovannSmnda forst

region till en databasanordning, som tillordnar en

sarskild sandadress till namnda sandarea, vilken anvands

for att sSnda meddelandeinformation till en mottagare.

13. System enligt krav 12, kannetecknat av att

15 zi§mnda sandadress ar anordnad att kommuniceras till

sensoranordningen, som sander en begSran till en

datoranordning definierad av sandadressen att starta ett

program i namnda datoranordning.

14. System enligt krav 13, kannetecknat av att

20 namnda program ar anordnat att analysera koordinaterna i

den andra regionen och att sanda en beg&ran till

sensoranordningen att overfdra meddelandeinformationen,

varvid programmet alstrar ett meddelande i beroende av

namnda information.

25 15. System enligt krav 14, kannetecknat av att

programmet ar anordnat att alstra ett e-mail, som f6r

"/ sandning till en mottagare.
* 16- Produkt som ar avsedd att anvandas i ett system

enligt nagot av patentkraven 10-15, vilken produkt har en

:.: : 30 skrivarea som ar forsett med en f6rsta delmangd av

absolutpositionskodningsmdnstret for m6jliggorande av

digital registrering av meddelandeinformation som skrivs

pa namnda forsta delmangd, och en funktionsarea, som ar

f6rsett med en andra delm&ngd av

l" 35 absolutpositionskodningsmonstret, vilken andra delmangd

definierar en funktion som skall utf6ras med avseende p£

den registrerade meddelandeinformationen.
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17. Produkt enligt patentkrav 16 , varvid den forsta

och den andra delmangden av

absolutpositionskodningsmonetret kodar absoluta

koordinater som tillhdr akilda regioner pa den imaginara

5 ytan

.
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SAMMANDRAG
F6rfarande, system och produkt f6r hantering av

information baserat pi ahvandning av ett

absolutpositionskodningstnSnster, bestaende av pA en eller

flera produkter belagna markeringar. Markeringarnas

koordinater definierar en imaginar yta, som bestir av

samtliga markeringar som absolutpositionBkodningsm&nstret

har kapacitet att koda. Den imagin&ra yta ar indelad i

dtminstone tva regioner dar koordinaterna fran regionerna

Ar separerbara frSn varandra. Informationen alstras genom

att fora en sensoranordning over markeringama pi

produkten och avlSsa de absoluta koordinaterna for

sensoranordningens position. Avl&sning av koordinater

frin den forsta regioneri resulterar i en funktion hos

sensoranordningen, s&som en s&ndfunktion, och avl&sning

av koordinater fran den

meddelandeinformation

.

(fig 4)

andra regionen bildar

20
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